
طيب إذا ما هي  ؛السياق صيغة فكما يكون التنبيه يف الصوت يكون أيضا يف ؛هذا من باب التنبيه

هذا من باب التعظيم،  )) فأولئك يلعنهم اهللا ((الفائدة يف االلتفات يف هذه اآليات اآليتني؟ نقول: 

وأمر امللك بكذا وكذا وهو يعين  ،االلتفات هنا للتعظيم مثل قول امللك: إن امللك يأمركم بكذا وكذا

أضافه اهللا تعاىل اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما، تعظيما لنفسه سبحانه  )) اهللا مفيلعنه (( ؛نفسه

فأولئك أتوب  ((وأما قوله:  . وهلذا جاء يف العقوبة )) أنزلنا ((وهو أبلغ من تعظيم الضمري  ؛وتعاىل

جاءت بصيغة  ـ واهللا أعلم ـ وهلذا ؛قام مقام الرمحة وعطف ولنيفإن امل )) عليهم وأنا التواب الرحيم

ألنه من رمحته تبارك وتعاىل م صار خيرب بثوام بغري  )) أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ((اإلفراد 

 الرحيم ((وقوله:  هذا ما ظهر لنا والعلم عند اهللا سبحانه وتعاىل. ؛صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش

وليس املراد ا  ؛حقيقة حقيقة وال جمازا؟ ؛تقدم لنا مرارا أن رمحة اهللا سبحانه وتعاىل صفة من صفاته ))

فإن اإلحسان وإرادة اإلحسان من آثار الرمحة، كذا الرمحة صفة حقيقة  ؛اإلحسان وال إرادة اإلحسان

واللني واهللا عزوجل منزه عن  وقول من أنكر صفة الرمحة حقيقة إن الرمحة معناه الرقة ؛وليست كرمحتنا

فإن من  ؛للرقة واللني هامث إننا قد مننع بأن الرمحة يف كل مواضع ؛نقول هذه رمحة من؟ رمحة املخلوق ؛ذلك

على كل حال نقول إن الرمحة  ؛لوك اجلبابرة من يرمحه ومع ذلك ما يقال إم صاروا أوضع من املرحومامل

فات النقص اليت تستلزمها بالنسبة للمخلوق منتفية عن اهللا صفة حقيقة ثابتة هللا عزوجل، ومجيع ص

فالعامة جلميع اخللق، واخلاصة  ؛وسبق لنا أيضا مررا إن رمحة اهللا تنقسم إىل قسمني: عامة وخاصة ؛عزوجل

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهللا والمالئكة  ((مث قال اهللا تعاىل:   باملؤمنني .

 ؛وهذه يف الكفار الذين استكربوا عن احلق ؛اآليتان قبلها يف العلماء الذين كتموا احلق أجمعين )) والناس

واملراد به يعين الكفر يف  ع؛لطالسرت ومنه كافور النخلة لسرته ال عىنيف اللغة مبالكفر  )) إن الذين كفروا ((

إما تكذيب وإما  :وهو نوعان ؛نقيادمن الطاعة واال القرآن والسنة املراد به جحد ما جيب هللا تعاىل



ألا  ؛معطوفة على كفروا فال حمل هلا من اإلعراب )) وماتوا (( )) وماتوا وهم كفار ((وقوله:  استكبار.

 ماتوا ((اجلملة حال من الفاعل يف  )) وهم كفار ((وقوله:  ؛معطوفة على صلة املوصول اليت ال حمل هلا

أين  ؛فلم ينزعوا عن الكفر ومل يتوبوا ومل يرجعوا ؛استمروا على كفرهم إىل املوتـ والعياذ باهللا ـ يعين أم  ))

 أوالء؟ ؛، وعليهم جار وجمرورأأوالء مبتد )) أولئك (( )) ؛ أولئك عليهم لعنة اهللا ((جواب إن؟ مجلة 

الثاين وخربه خرب  ملة من املبتداءواجل ؛أولعنة مبتد ؛وعليهم جار وجمرور خرب مقدم للعنة أإذا أوالء مبتد

أي طرده  )) أولئك عليهم لعنة اهللا (( ؛املبتداء األول أوالء، واجلملة من املبتداء األول وخربه خرب إن

أي ولعنة املالئكة، واملالئكة تقدم أم عامل غييب حمجوبون عن  )) والمالئكة (( ؛وإبعاده عن رمحته

ال يستكبرون عن عبادته وال  ((وجل  عباد هللا عزوأم خلقوا من نور، وأم  م؛األعني ورمبا نراه

 أمب ؛وأم خلقوا من نور وال يأكلون وال يشربون نعم )) يستحسرون يسبحون الليل والنهار ال يفترون

وسبق لنا أن املالئكة عليهم الصالة والسالم هلم وظائف وأعمال خصهم  ؛ال يأكلون وال يشربون  صمد

وهلذا كان النيب عليه الصالة والسالم   ؛وأن وإسرافيل وميكائيل وجربائيل مؤكلون مبا فيه احلياة ؛اهللا تعاىل ا

ألن هؤالء الثالثة مؤكلون  ) رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل مالله (كان يستفتح صالة الليل بقوله: 

أول عمل يعمله اإلنسان  يففلهذا ناسب أن يكون هذا االستفتاح  ؛والبعث من النوم حياة ؛مبا فيه احلياة

مكلف مبا فيه حياة القلوب وهو؟  هموهؤالء الثالثة أحدهم فيه أو أحد ؛فاه اهللا تعاىل بالنوم نعمبعد أن تو 

وأفضلهم؟  ؛والثالث مبا فيه حياة النبات وهو ميكائيل ؛والثاين مبا فيه حياة األبدان وهو إسرافيل ؛جربيل

وبقوله:  )) إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذوا العرش مكين ((وجل بقوله:  وهلذا امتدح اهللا عز ؛جربائيل

 ((قال:  .فجربيل أفضل املالئكة على اإلطالق )) فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ((

وال  موتقومي ـ والعياذ باهللاـ  الناس أي عليهم لعنة الناس أمجعني، يلعنهم )) والمالئكة والناس أجمعين

السائل   فإن هؤالء يكونون مبغضني عند مجيع اخللق وهم أعداء اهللا سبحانه وتعاىل. ؛ما يف يوم القيمةسي



الشيخ إسرافيل وميكائيل كيف هذا مؤكل حبياة األبدان هذا ؟  كيف ؟   إسرافيل وميكائيل يعين تقسيم  :

 ينفخ يف الصور يوم القيمة فتتطائر األرواح منه ،الصور يف نفخالإسرافيل مؤكل حبياة األبدان ألنه مؤكل ب :

السائل  ؛وميكائيل مؤكل بالقطر والنبات، قطر املطر والنبات نبات األرض وهذا حياة إىل أجسادهم.

هكذا جاء يف ال ال؛ الشيخ :؟  الئكةامل أليس حياة هي حيوان املاء ليس حياة  ملاذا خصص حبياة:

اهللا أعلم الشيخ :؟ اآلن  نفخ فيها الصورتاألرواح ال  ؟ شيخالسائل : احلديث مؤكل بالقطر والنبات .

فيما بعد كما يدل على ذلك حديث أن أرواح املؤمنني يف اجلنة أن  نفخهذه أظن الصور من اآلن أو أنه ت

  ؟ شيخالسائل : أرواح الشهداء يف قناديل معلقة حتت العرش فهذا يدل على أا جتتمع فيه عند النفخ.

يشمل األمرين الدعاء عليهم باللعنة وكوم  الشيخ :؟  ملعونني اللعن يدعون عليه باللعنة وال همكيف 

 ((قال:  . وكذالك الناسالشيخ :كذلك الناس؟ السائل : ؛فإن هذا من اللعن ؛أيضا يبغضوم وينكروم

فإم خالدين يف النار اليت  ؛عليهواملراد فيما يرتتب ـ والعياذ باهللا ـ أي يف هذه اللعنة  )) خالدين فيها

ال  (( :قال )) ال يخفف عنهم العذاب وال هم ينظرون ((ومن نتائجها. وقال:  تكون من مثرات اللعنة

ألن  ؛لكنه جل وعال مل يضفه إىل نفسه ؛والعذاب تثقيال وختفيفا من أين؟ من اهللا عزوجل )) يخفف

 )) ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشداوأنا ال  ((وهلذا قالت اجلن:  ؛الشر ليس إليه

وهذا من باب  )) أريد بمن في األرض (( :وملا جاء الشر قال ؛ملا جاء اخلري أضاف األمر إىل اهللا

فهنا وإن كان العقاب  ؛التعظيم هللا عزوجل أن ال ينسب الشر إليه وإن كان بتقديره لكن ال ينسب إليه

وال هم  ((وقوله:  .ومل يقل ال خنفف )) ال يخفف ((وهلذا قال:  ؛هلؤالء بتقديره لكنه ال ينسب إليه

ال  ((وحيتمل أن املراد  ؛أيش معىن ينظرون؟ أي ميهلون، يعين ما ميهلون بل يؤخذون بالعقاب )) ينظرون

قال  ((هذا قد يؤيد بقوله تعاىل:  م؛رمحة وعناية أي بالعني فال ينظرون نظر الرمحة، نظر  )) ينظرون

ائهم أم يوفقون ذا القول اخسئوا فيها وال در ز افإن هذا من احتقارهم و  )) اخسئوا فيها وال تكلمون



ومن حني ما ميوتون وهم يف  ـ والعياذ باهللاـ وهم أيضا ال ينظرون فال ميهلون يؤخذون بالعذاب  ؛تكلمون

 ؟  هل يدخل الناس فيها عمومايوم القيمة  )) للناس أجمعين ((كيف ؟ السائل : مث قال: ؛العذاب

شيخ؟ السائل : بعض .برمبا يدخل فيه عموما ألنه يوم القيمة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم الشيخ :

أي نعم ينسب إليه لكن ختفيف العذاب غري مست  الشيخ :؟ اهللا تعاىل  ينسب إىلأحيانا العذاب 

وإلهكم إله  ((  إىل اهللا. بسنلكنه ما ي؛  العذاب على سبيل العذاب وكذلك عدم التخفيف ؛العذاب

 ؛وهو مبتداء وإله خربه ؛اخلطاب ملن؟ جلميع الناس )) إلهكم (())  واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم

وإال  ؛لكن هنا املراد به املعبود حبق ؛ واملراد باإلله املعبود ؛يعين أن إله اخللق إله واحد ؛وواحد صفة إلله

أما  ؛لكن هنا املراد به إهلكم احلق إله واحد ؛فاألصل أن اإلله يطلق على كل ما عبد حبق أو بباطل

معبوداتكم فإا وإن مسيتموها آهلة فإا ال تستحق أن تكون آهلة نعم؟ كما هو معلوم ألا ال متلك 

إله  ((وقوله:  حياة وال نشورا وال تسمع وال تبصر وال تنفع وال تدفع.وال لنفسها نفعا وال ضرا وال موتا 

فهو إله واحد ورب واحد سبحانه وتعاىل واملدبر  ؛وحدانيته باأللوهية تستلزم وحدانيته بالربوبية )) واحد

ملة جلاهذه اجلملة تأكيد لليت قبلها، هذه  )) ال إله إال هو ((وقوله:  ؛كلهللكون  للكون كله املالك له 

ال إله  ((وقوله:  .فإنه ملا أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله وهي يف املعىن توكيد ملا قبلها ؛تأكيد

وعلى  ؛والتقدير: حق، ال إله حق إال هو ؛؟ حمذوف أين خربها ؛ال نافية للجنس وإله امسها )) إال هو

ويدل  ؛هي بدل من خرب ال :؟ اجلواب الال بدل من خرب إتكون إال أداة استثناء، وهو خرب ال و فهذا 

وزعم بعض املعربني إىل أن  ؛فرفعها لتكون بدال من خرب ال النافية للجنس )) ال إله إال اهللا ((لذلك قوله: 

وهذا مبين على قول من ال يشرتط   ؛هي خرب ال )) ال إله إال هو (( وكذا يكون ؛هي خرب ال )) اهللا ((

املشهور عند النحويني أنه يشرتط يف ال النافية للجنس أن يكون معموهلا و  ؛أن يكون معموهلا نكرتني

اخلرب االسم و ؟ ال يف نكرة يشمل عبد العزيز وين  ؟خرب إن؟ أين أنتمقال ابن مالك يف هذا:  ؛نكرتني



يقتضي أن ال يكون هناك  )) ال إله إال هو ((وعلى رأي هؤالء يشكل املعىن إذا قلنا إن هو خرب ال، 

 ؛وهذا حق ال إله إال اهللا ؛لكن هذا جييب عنه أو ميكن جياب عنه بأن املراد باإلله هنا اإلله احلق ؛آهلة

 ؛فاحلصر باعتبار اإلله احلق حقيقي وال إضايف؟ حقيقي احلصر باعتبار اإلله احلق حقيقي ال إضايف

الرحمن  ((طيب وقوله:  ألن اإلله الذي نفي البد أن يكون مقيدا باحلق. ؛وباعتبار مطلق اإلله إضايف

إما الشيخ :خرب ثاين،  الطالب :ال خرب إهلكم؟ إو  ؟حمذوف أخرب ؟ خرب مبتد )) الرحمن (( )) الرحيم

وهذان االمسان  ؛وإما أن يكون خرب مبتداء حمذوف تقدير: هو الرمحن الرحيمخرب آخر؛ أنه خرب إلهلكم 

فإن الرمحن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، هذا أحسن ما  ؛لكنهما خيتلفان ؛مشتقان من الرمحة

وجاءت  ؛واسعةالوهلذا كان املراد به الرمحة عامة  ؛الرمحن صفة هللا تعاىل أو اسم هللا باعتبار وصفه ؛قيل

باعتبار الفعل الذي هو  يأما الرحيم فه ؛رمحن على وزن فعالن، وكلمة فعالن تدل على االمتالء والسعة

فباجتماع االمسني الكرميني تبني لنا أن رمحة اهللا تعاىل رمحة واسعة عظيمة، وأا  ؛ال الرمحة إىل املرحومإيص

اثنان، الشيخ :اثنان الطالب : ؟أو اثنان  وهذان االمسان هل مها اسم واحد ؛واصلة إىل من شاء من خلقه

 ؛ما نقول إما اسم واحد ،ور اسموذا عرفوا أن الغفار اسم والغف ؛وصف واحدمن وإن كانا مشتقني 

 الرحمن الرحيم ((وهلذا أمجع املسلمون العلماء على أن  ؛ألن اختالف الصيغة يدل على اختالف املعىن

(( إن الصفا والمروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف   امسني . ))

 ؛من فوائد هذه اآلية: مشروعية الطواف بني الصفا واملروة بهما ومن تطوع خيرا فإن اهللا شاكر عليم ))

ومن فوائدها : دفع ما تومهه بعض الصحابة من اإلمث يف  . )) من شعائر اهللا ((: ويؤخذ ذلك من قوله

ومن فوائد اآلية: أن الطواف ما من  . )) فال جناح عليه أن يطوف بهما ((لقوله:  ؛الطواف ما

 ((لقوله:  ؛ومن فوائدها: أن الطاعة خري .)) ومن تطوع خيرا فإن اهللا شاكر عليم ((لقوله:  ؛طاعة اهللا

ومن فوائد اآلية:  وال ريب أن طاعة اهللا سبحانه وتعاىل خري لإلنسان يف مآله وحاله . )) ومن تطوع خيرا



شاكر  (( ؛اسم هللاومن فوائدها أيضا: إثبات العليم  . )) فإن اهللا شاكر ((لقوله:  ؛إثبات اسم الشاكر هللا

 )) عليم ((و )) شاكر ((من أين تؤخذ؟ من  ؛ومن فوائدها : إثبات صفة الشكر والعلم هللا . )) عليم

وقد مر علنا أن كل اسم من أمساء اهللا تعاىل يدل على الصفة وعلى  ؛ألما امسان داالن على الصفة

وهذا مفهوم  ؛ى احلكم إن كان متعدياكل اسم هو يدل على الصفة ويدل أيضا عل  ؛احلكم إن كان متعديا

ويش يدل عليه؟ على  )) عليم )) (( شاكر عليم ((ال ال؟ مفهوم لكم ؟ وأنتم؟ طيب إلإلخوان اجلدد و 

اسم يدل على  )) غفور (( هذا احلكم؛ ويدل على احلكم بأنه أيش؟ يعلم كل شيء ؛العلم هذه صفة

إال الذين تابوا  ((وهلذا استدل العلماء بقوله تعاىل:  ؛م وهو أنه يغفركيدل على احل ؛الصفة وهي املغفرة

استدلوا ذين االمسني على من تاب قبل  )) قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيممن 

طيب  ومقتضى ذلك إنه يغفر ويرحم. )) إنه غفور رحيم (( :ألن اهللا قال ؛القدرة عليه سقط عنه العقوبة

 ؛وإثبات ما دال عليه من الصفتني وهو الشكر والعلم ؛امسني الكرميني: شاكر و؟ وعليمإذا يستفاد إثبات 

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة  (،وقد سبق أن معىن شكر اهللا لإلنسان أنه يثيبه أكثر من نعمه

لكن  ؛تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفا واملروة من الشعائر املشروعة,  )ضعف إلى أضعاف كثيرة 

إنه ركن  :فقال بعضهم :اختلف يف ذلك أهل العلم على أقوال ثالثة ؟أو سنة ؟أو واجب ؟هل هو ركن

إنه واجب من واجبات احلج جيرب بدم ويصح احلج  :وقال بعضهم .ال يتم احلج إال به ،من أركان احلج

 من شعائر اهللا ((ه: ألن قول ؛والقول بأنه سنة ضعيف جدا ؛إنه سنة وليس بواجب :وقال آخرون .بدونه

ألن الشعرية ليست هي سنة فقط، شعرية هي طاعة عظيمة هلا شأن كبري يف  ؛يدل على أنه أمر مهم ))

ألن النيب عليه الصالة  ؛واألظهر أنه ركن ؛بني الركنية والوجوبمرتدية بقي القول، بقيت الصحة  الدين.

وأقسمت عائشة  ؛وسعى هو عليه الصالة والسالم ) إن اهللا كتب عليكم السعي فاسعوا (والسالم قال: 

يعين بالصفا واملروة فاألقرب أنه ركن  ) وال عمرته حتى يطوف بهما ئواهللا ما أتم اهللا حج امر  (وقالت: 



أنه واجب جيرب وإن كان املوفق رمحه اهللا وهو من مشايخ الكبار من مذهب اإلمام أمحد  ؛وليس بواجب

(( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في مث قال اهللا تعاىل:   بدم .

 ؛يستفاد من هذه اآلية: أن كتم العلم من كبائر الذنوب الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون ))

ومن  نه من كبائر الذنوب.من أين يؤخذ؟ من ترتيب اللعنة على فاعله، والذي يرتب عليه اللعنة الشك أ

بني ليس فيه غموض  ،وهدى ال ضالل فيه ،وحي فهو بني ال غموض فيهالاهللا من  هوفوائدها: أن ما أنزل

من فوائد ، ويستفاد منها .))  من البينات والهدى ((من أين يؤخذ؟ من قوله:  ؛وهدى ليس فيه ضالل

ألن الزم طريقهم أن ال يكون القرآن  ؛ل التأويلأهب أنفسهم اآلية: الرد على أهل التحريف الذين يسمون

ألن اهللا أثبت لنفسه يف القرآن  ؟ كيف ذلكالزم طريقهم أن ال يكون القرآن بيانا للناس؛  ، بيانا للناس

؟ صار القرآن  أو صار القرآن غري بيان ؟ فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بيانا ؛صفات ذاتية وفعلية

فيستفاد من هذه الرد  ؛وهذا تعمية على اخللق تعمية ال بيان ؛اهللا تعاىل ذكر شيئا ال يريده كوني ؛غري بيان

ألن  ؛واحلقيقة أم كما قال شيخ اإلسالم أهل التحريف ال أهل التأويل ؛على من؟ على أهل التأويل

وهلذا كان شيخ  ؛طريقهم باطل ال حق فيها ،حق الكن طريقهم باطل ما فيه ؛التأويل منه حق ومنه باطل

ومن فوائد اآلية: بيان فضل اهللا عزوجل على عباده ملا أنزله من  اإلسالم رمحه اهللا يسميه التحريف نعم .

ولو ال بيان اهللا تعاىل و هدايته ما عرف الناس كيف  ؛ألن الناس حمتاجون إىل هذا ؛البينات واهلدى

ولكن من فضل اهللا إن اهللا تعاىل بني  ؛يتوضئون وال كيف يصلون وال كيف يصومون وال كيف حيجون

والنزول إمنا يكون من  )) ما أنزلنا ((من أين تؤخذ؟ من قوله:  ؛ومن فوائد اآلية: إثبات علو اهللا ذلك.

وقد مر علينا كثريا بيان  ؛وعلو اهللا عزوجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطرة ؛أعلى

ألنه كتمان بعد بيان ليس  ؛هذه اآلية: قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤالء ومن فوائد ذه الطرق. هثبوت

اإلنسان الذي ال يتكلم بالعلم الشتباه  ؛واهللا حنن ما تكلمنا ألن األمر مشتبه علينا ايقولو أن  هلم حجة 



ففيه  ـ باهللا والعياذـ لكن الذي ال يتكلم مع أن اهللا بينه للناس يكون هذا أعظم قبحا  ؛األمر عليه قد يعذر

ومن فوائد  بيان قبح ما سلكه هؤالء من كتمان من أنزل اهللا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس .

املراد به  )) في الكتاب ((ألن قوله:  ؛كتب السماوية كلها بيان، كلها بيان للناسالاآلية الكرمية: أن 

له، ما ترك احلق غامضا بل بينه ألجل أن تقوم احلجة فاهللا تعاىل بني احلق يف كل كتاب أنز  ؛اجلنس للعهد

ومن فوائد اآلية   ما تبني األمر. يف أن يقولوا ؛و كان األمر غامضا لكان للناس حجةلألنه  ؛على اخللق

 أولئك يلعنهم اهللا ((لقوله:  ؛لعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون ، ملعونونالكرمية: أن هؤالء الكامتني ملعونون

؟ كل فعل يتعلق  ويش األفعال االختيارية ؛وجل فوائد اآلية: إثبات األفعال االختيارية هللا عزومن  . ))

مبشيئته فهو من أفعال االختيارية مثل؟ أيه النزول إىل السماء الدنيا، ايء للفصل بني العباد، االستواء 

ئة اهللا عزوجل فإنه من كل فعل يتعلق مبشي  ؛الكالم، التعجب وما إىل ذلك نعم على العرش، الضحك،

ويدلك على أنه منها أن له سببا وما كان له سبب فإنه  ؛اللعن منها ؟ منها، اللعن منها ؛أفعال االختيارية

ومن فوائد اآلية: جواز الدعاء على   هو أي اللعن من األفعال االختيارية.فإذا  ؛يوجد بالسبب ويعدم لعدمه

 يلعنهم الالعنون ((من أين نأخذها؟ من قوله:  ؛نة على كامت العلمكامت العلم باللعنة، جواز الدعاء باللع

طيب وهل يلعن  . قول اللهم العنهم نعمتالدعاء عليهم باللعنة  )) يلعنهم الالعنون ((ألن من معىن  ))

ألن الصحيح أن لعن املعني ال جيوز ولو كان  ؛الشخص املعني أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم

نه ال يدرى ماذا ميوت عليه قد يهديه اهللا كما قال اهللا لنبيه حممد صلى اهللا عليه أل ؛من املستحقني للعنة

بعض الناس يصري عنده غرية ومحق على بعض  )) ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليه (( :وسلم

نقول هذا ال جيوز ألن لعن املعني احلي حمرم  م؛دين فتجده يلعنهم، يلعنهامللحدين املتمردين الطغاة املعت

وأما لعنه بعد موته، لعنه بعد  )) ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم ((لعن اهللا عنه نبيه وقال: 

على كان إذا مات  السائل :أليش؟ ما تقولون؟ الشيخ : ؛ال جيوز الطالب : موته فهل جيوز أو ال جيوز؟



ما نستطيع الطالب :، جيوز لعنه؟ هالكفر جيوز لعنالطالب : ؛أي مات على الكفرالشيخ :يا شيخ؟  الكفر

الفائدة باللعن عليه؟ قد نقول بأنه  ؛ال ال إذا مات على الكفر ما هوالشيخ :احلكم عليه، ما نستطيع ؟ 

وهذا عام مث  ) وا إلى ما قدموابوا األموات فإنهم أفضسال ت (ال جيوز لقول النيب عليه الصالة والسالم 

مث إننا نقول  ؛فيكون يف ذلك مفسدة ؛من أين؟ من أقاربه وأصحابه وأصدقائه إنه قد يصري بغاء وأحقاد

وأي خري  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت ) (قال النيب عليه الصالة والسالم: 

قدح يف طريقته وأن نر من طريقته وأن نفيف كونك تلعن واحد كافر ما أدري، نعم الشك إنه جيب أن ن

أما هو شخصيا فإنه ال يظهر لنا جواز لعنه وإن كان املعروف عند أهل العلم  ؛نذم طريقته هذا البد منه

إن الذين كفروا وماتوا ((قال فيها:  فاآلية اليتالطالب :  .مجهورهم أنه جيوز لعنه إذا مات على الكفر 

لكن الدعاء عليه غري  ؛اهللا لعنهم نعم خترب إن اهللا لعنهمالشيخ : ))وهم كفار أولئك عليه لعنة اهللا

ال تسبوا األموات  (حنن نقول أيش الفائدة الشيخ :مادام إن اهللا لعنه ما ي أن نلعنه؟ الطالب : خبار.اإل

السائل   ال هذا عام .الشيخ :ما يكون هذا خاص مع املسلمني؟ السائل :. ) فإنهم أفضوا إلى ما قدموا

إن  ( :مع قوله عليه الصالة والسالم لعنهمكيف ن )) ويلعنهم الالعنون ((قوله تعاىل:  ؟شيخيا :

أيه اللعانني كثري اللعن الذين دائما يف ألسنتهم هذا الشيء الشيخ :؟ ) الشفعاء اللعانين ال يكونون من

؟  )قاتل اهللا سمرة ( :قول عمر بن اخلطابالسائل :  من لعن من يستحق اللعنة فهذا ما يعد العام .وأما 

ال هذا ما هو بالظاهر، قاتل ما هو معىن لعن، الصحيح أن الشيخ : قاتل اهللا مسرة هل يعد لعن معني؟

 ،الالشيخ : على الظلمةقول عبد اهللا بن عمر لعنة اهللا  السائل : قاتل مبعىن أهلك وليس معىن اللعن.

ما  ؛لكن اللعن ما أدري عن صحته، يف رواية لعنة اهللا مثله قط؛ السب صحيح سب ما شيء ما سبهم

فعل السائل : ؛أدري واهللا عن صحته أقول ينظر يف ثبوا فإذا ثبت فهذا فعل صحايب قد خيطئ ويصيب

ومن فوائد اآلية   ة وال يعتربه حجة .أقول هذا فعل الصحايب عليه الغري الشيخ :عمر رضي اهللا عنه ؟ 



، واعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء احلاجة إىل بيانه ؛م حيث كان من الكبائرلالكرمية: عظم كتم الع

أما بلسان املقال فيأيت إليك إنسان  ؛إما بلسان احلال أو بلسان املقال عند دعاء احلاجة إىل بيانه

فهذا  ) من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيمة بلجام من نار فإن (، فهذا البد أن ختربه ؛فيسألك

هؤالء حمتاجون إىل بيان  ؛أو بلسان احلال مثل أن ترى قوما يعملون عمال خمالفا للشرع البد أن ختربه.

؟ إذا دعت احلاجة إىل بيانه إما بلسان املقال  فصار كتم العلم مىت يتحقق ؛العلم فيجب عليك أن تبينه

ل أن السائل يريد العنت واملشقة ويطلب ئو سإذا علم امل :إال أن أهل العلم يقولون ؛احلالأو بلسان 

فإن  ((ألن اهللا قال للرسول عليه الصالة والسالم:  ؛الرخص وال يريد احلق فإنه خمري بني أن جييب وأن مينع

ء اليهود يأتون إىل هؤال ؛أو أعرض عنهم ألم ال يريدون احلق )) جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

 قالوا فإذا علم أو ظهر من قرائن األحوال أن هذا السائل ال ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما يريدون احلق

أو يريد تتبع  ؛واملشقة على املسئول وإظهار عجزه أمام الناس وما أشبه ذلكريد احلق إمنا يريد العنت ي

لكن ليشوف ويش الذي عندك  ؛لى أنه شريعة اهللابه ع لالرخص، ما سألك ألجل أن يأخذ قولك ويعم

أفيت مبا يوفقه هواه قال هذا هو  إذايروح للثاين ويشوف الذي عنده والثالث ويشوف الذي عنده و مث 

وهذا يوجد كثريا، كثريا ما تشوف بعض الناس يسألك وإذا أجبتك يقول أنا  ؛خذ بهأالقول الصواب مث 

فإذا علمت ؛ وافق هواهي اويش معىن هذا ؟ معىن هذا إنه يدور شيء أهون ؛سألت فالن قال كذا وكذا

ألننا نعلم أن هذا  ؛لك أن جتيب بالقرائن أو بالبينات الظاهرة أن هذا الرجل ال يريد احلق فلك أن متنع و

دفع الفتوى اختلف فيها الشيخ : دفع الفتوى يا شيخ ؟السائل :  ما قصد طلب العلم قصد شيئا آخر.

 ؛إال عند االشتباه فيجب الصحيح أنه ال جيوز  والصحيح أنه ال جيوز، ؛ل العلم هل جيوز أو ال جيوزأه

وألن  ؛ولغريهاأي نعم هلذه اآلية الشيخ :هلذه اآلية؟ السائل :؛ وأما إذا كان األمر واضحا فال جيوز

ون مربزا بالعلم وظاهرا اإلنسان قد يدفعها أوال ما ينبغي أن يدفعها على شخص معني اللهم إال أن يك



وإال فاألوىل أن يقول اسأل  ؛ين على ذلكو ى وأيت ابن مسعود فسيوافقسفهذا ال بأس، مثل ما قال أبو مو 

وكان اإلمام أمحد رمحه اهللا يستعمل هذه الطريقة إذا جاءه أحد وسأله وليس عنده يف املسألة  ؛أهل العلم

ألنك إذا أحلتهم على شخص فقد خيطئ  ؛أشبه ذلكعلم قال اسأل غريي أو اسأل أهل العلم أو ما 

ما جيوز دفع  إنه وأنا أقول ؛على عامة الناس على عامة العلماء مفأنت حوهل ؛هذا الشخص قد خيطئ

ألنه يضيع الناس يف احلقيقة السيما إذا كان اإلنسان يرى إذا دفعها استفيت أناس جهال يضلون  ؛الفتوى

 السائل :  فإنه هنا تتعني عليه الفتوى هذا ويستعني اهللا عزوجل ويسأل اهللا الصواب والتوفيق. ؛الناس

؟ يعين معناه أن صار عندك أرجح؟ أي نعم،     شيخ؟ نعم، طيب إذا جاءين إنسان وال خرب بعامل يفيت

تون فأن غريه ما ي إذا علمت ؛أي نعم الظاهر إنه ال بأس به الشيخ : ؟أرجح من غريه وأقرب إىل الصواب

وافق السائل يفتيه مادام فيه القول لبعض يبعض الناس يفيت مبا يصلح للسائل الذي  ؛ ألنبالصواب

   حاله هذه مشكلة نعم؟. رالعلماء نعم؟ يقول مادام فيه قول وهذا أرفق حال من يأتيه به خل ننش

                                                                                                                

أي نعم فيه رد على اجلربية حيث أضاف اهللا  الشيخ :؟  من أين؟ أضاف الكتمان إليه فهو فعل السائل :

 ((مث قال اهللا تعاىل:   والكامت مريد للكتم وال ال؟ نعم. ))يكتمون((قوله: لالكتمان إليهم وهو فعل نعم؟ 

يف هذه اآلية أو من فوائد  )) تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيمإال الذين 

 ؛ومبخصص املنفصل ،هذه اآلية: التخصيص باملخصص املتصل، التخصيص يكون باملخصص املتصل

إال  ((؟ كل من كتم، مث قال:  عامة )) إن الذين يكتمون (( شف اآلية هنا خمصص متصل وال ال؟

ومن فوائد اآلية  )) إال الذين تابوا ((وهذا طريق من طرق التخصيص املتصلة  ه؛خصص )) ن تابواالذي

  وجل   : سعة رمحة اهللا عز الكرمية


